
Productinfo

Bananen loaf cake classic (12)                                       
Luchtige bananencake met  chocolade en walnoten 

Vegan, lactose vrij

Bananenbrood blueberry (12)                                       
Een gezondere variant van onze classic bananen cake. Gezoet 
met dadels en gevuld met blauwe bessen

Vegan, vrij van noten, 
lactose vrij, 

geraffineerde suikervrij

Pumpkin & cinnamon spice loaf cake  (12)                                        
Met pompoenpitten en lekker veel gember 

Vegan, lactose vrij 

Double chocolate loaf cake (12)                                        
Super moist chocolade cake met chocolate chips 

Vegan, vrij van noten, 
lactose vrij

Healthy carrot loaf cake (12)                                
Gluten arme loaf cake met wortel en met een frosting van cashew 
en kokos. Geraffineerde suikervrij

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij, laag in 

suikers

Roze koeken (16)                                                      
Zoals je ze herinnert van vroeger maar dan vegan

Vegan, lactose vrij, vrij 
van noten

Chocolate chip koeken (15)                                                 
Gevuld met walnoten, pure chocolade en een vleugje banaan

Vegan, lactose vrij 

Kokos-kurkuma makronen (20)             
Kokos en kurkuma: onze nieuwe lievelings combinatie! met 
rozijntjes

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij, vrij van 

noten

"Boter" koek (20)                                                                   
Onze boterloze versie van boterkoek. Haast niet van 'echt' te 
onderscheiden

Vegan, lactose vrij 

Brownies (20)                                                               
Een basis van pure chocolade,  boekweit- en amandelmeel,  
gevuld met  pecannoten 

Vegan, gluten arm*, 
Lactose vrij, laag in 

suikers

Cinnamon rolls (12)                                
Kaneelbroodjes gevuld met een karamel van dadel en een zoete 
icing

Vegan, lactose vrij, vrij 
van noten



Millionaire shortbread (20)                               
Een koekbodem met zoete karamel vulling en een chocolade 
topping

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij, vrij van 

noten

Tiramisu (16)                                                                
Onze plantaardige en gluten arme variant op de Italiaanse 
klassieker                              

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij 

Pompoen & kaneel 'cheese'-cake  (12)                                      
Raw-vegan: Gezoet met ahorn, op smaak gebracht met kaneel en 
met de frisheid van sinaasappel   

Vegan, lactose vrij, 
geraffineerde 

suikervrij, gluten arm

Carrot cake (12)                                                          
Met lekker veel wortel, rozijntjes en walnoten

Vegan, lactose vrij

Appelkruimel taart (12)                                        
Met een crumble van haver, amandel en pecannoten

Vegan, lactose vrij

Death by Chocolate' taart 2.0 (12) 
Chocoladecake, gezoet met dadels en gevuld met een pure 
chocolademousse

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij, vrij van 

noten, laag in suikers

Walnoten-karamel taart (12)                                  
Een brosse koekbodem gevuld met een dun laagje peer en een 
dikke romige karamel bomvol walnoten. Winnaar!! 

Vegan,  lactose vrij 

VNY 'cheese'-cake (12)                                     
Onze vegan en gluten arme versie van een New York cheesecake

Vegan, gluten arm*, 
lactose vrij 

* Kan sporen van gluten bevatten omdat onze bakkerij niet glutenvrij is. 

Van dit assortiment is: 
100% vegan

100% lactose vrij

100% palmolie vrij

40% gluten arm

40% vrij van noten

30%  laag in suikers (minder dan 5% 
geraffineerde suiker)



 


